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Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΘΕΜΑ 6ο: «Παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για την τοποθέτηση 
της Ρωμαϊκής Σαρκοφάγου».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     11/2014
Στην Ερμιόνη σήμερα την  26η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 19:30’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 79/21-02-2014 
πρόσκληση του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.  
Κρητσωτάκη Ιωάννη, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Κοινοτικό 
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 
υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο πέντε (5) Συμβούλων ήταν παρόντες 
οι πέντε (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

1. Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης
2. Σύμβουλος:Αραπάκης Ιωάννης 
3. Σύμβουλος:Δρουγκάνης Μιχαήλ
4. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης
5. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος

     Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα 
εξής: 
Σήμερα έφερα πάλι να συζητήσουμε το θέμα της παραχώρησης του 
δημοτικού οικοπέδου για την τοποθέτηση της Ρωμαϊκής Σαρκοφάγου, 
διότι  έχουν αλλάξει τα δεδομένα, από το προηγούμενο συμβούλιο. Μετά 
την  αρνητική απάντηση της Δ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων στο υπ` αριθμ. 52/6-2-2014  έγγραφό μας, ότι οι χώροι που 
προτείναμε είναι ακατάλληλοι είχαμε μια συνάντηση με τον  κ. δήμαρχο. 
Από τη συνάντηση αυτή  και την επικοινωνία που είχαμε με το μελετητή 



καταλήξαμε ότι μπορεί να παραχωρηθεί ένα μόνο τμήμα του δημοτικού 
οικοπέδου και το υπόλοιπο να παραμείνει στο δήμο, το οποίο θα μπορεί 
να το αξιοποιήσει με όποιο τρόπο επιθυμεί. 

Μετά την τροπή αυτή των πραγμάτων και δεδομένου ότι όλοι 
μας επιθυμούμε την αξιοποίηση του Ταφικού Μνημείου, αλλά και τον 
ευπρεπισμό του συγκεκριμένου χώρου, προτείνω να παραχωρήσουμε το 
τμήμα του οικοπέδου όπως αυτό φαίνεται στο τοπογραφικό που μας έχει 
κατατεθεί για να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες τοποθέτησής του.

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο δημοτικός κοινοτικός σύμβουλος κ. 
Δρουγκάνης Μιχαήλ και είπε: 
«Πριν αποφασίσω θα ήθελα η αρχαιολογία να μας υποδείξει εγγράφως 
τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ακατάλληλους τους άλλους χώρους 
που προτείναμε».
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο δημοτικός κοινοτικός σύμβουλος κ.Μέξης 
Παναγιώτης και είπε: 
«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι θετικός και υπέρ της ανάδειξης της 
ρωμαϊκής σαρκοφάγου, αυτό άλλωστε το είχαμε καταγράψει σαν έργο 
προτεραιότητας στο προεκλογικό μας πρόγραμμα.
Είμαι υπέρ της ανάπτυξης της προόδου της ευταξίας του τόπου μας.
Θέλω κάθε ενέργεια μου να είναι ένα σκαλοπάτι, ένα μικρό λιθαράκι στην 
αναβάθμιση της περιοχής μας.
Κάθε περιουσιακό της στοιχείο να αξιοποιείτε κατάλληλα και να έχει 
απήχηση στην κοινωνία θετικό και όχι αρνητικό.
Στο θέμα μας περί παραχώρησης οικοπέδου στην αρχαιολογία με δέσμευση 
100 ετών έχω τοποθετηθεί και στο προηγούμενο συμβούλιο. Ομόφωνα 
αποφασίσαμε ότι δεν παραχωρούμε. Ότι και να έχει αλλάξει, πολύ γρήγορα 
βλέπω πως έρχεται ξανά θέμα και πολύ γρήγορα βλέπω ότι θέλετε να ξανά 
αποφασίσουμε.
Οι ατεκμηρίωτοι λόγοι που επικαλείται η αρχαιολογία ξερά ότι όσοι χώροι 
προτείναμε είναι ακατάλληλοι δεν με πείθουν.
Η φράση: «προσφορότερος χώρος είναι αυτό το οικόπεδο» αφήνει 
περιθώριο και για άλλους χώρους που πουθενά δεν φαίνονται ούτε 
συζητήθηκαν.
Επειδή όλα αυτά είναι βεβιασμένα χωρίς στοιχεία, χωρίς προτάσεις από 
την αρχαιολογία με αρκετή πίεση σόνι και καλά να γίνει στο συγκεκριμένο 
οικόπεδο μου δημιουργεί υπόνοιες και υποψίες ότι δεν ενδιαφερόμαστε για 
το καλό του τόπου αλλά για άλλους λόγους.
Επειδή είναι μεγάλο το βάρος και η ευθύνη της παραχώρησης και 
δέσμευσης για 100 χρόνια για την πλάτη μας. 
Επειδή δεν θέλω να είμαστε εκτεθειμένοι στη βοά της κοινωνίας μας. 
Επειδή πρέπει να είναι ενημερωμένη και γνώστης για τόσο σημαντικά 
ζητήματα η τοπική κοινωνία μας. 



Επειδή πρέπει να έχουμε απόψεις, θέσεις, τοποθετήσεις, προτάσεις των 
δημοτών μας. 
Επειδή τέτοιου είδους θέματα αφήνουν κακόβουλους, κακοπροαίρετους να 
δημιουργούν εντυπώσεις με υπονοούμενα. 
Επειδή θεωρώ ότι δημοκρατικά πρέπει να πάρουμε αποφάσεις.
Προτείνω και ψηφίζω να γίνει λαϊκή συνέλευση με τη συμμετοχή φορέων 
και κατοίκων σε τόπο, χρόνο και ώρα που θα αποφασίσουμε σήμερα για το 
αν πρέπει να παραχωρήσουμε στην αρχαιολογία το δημοτικό οικόπεδο για 
100 χρόνια ή όχι.

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο δημοτικός κοινοτικός σύμβουλος κ. 
Δάγκλης Χρήστος και είπε: 
«Θα έπρεπε να έχουν τεκμηριώσει τους λόγους της ακαταλληλότητας. Είναι 
σοβαρό να δεσμευθεί το οικόπεδο για 100 χρόνια. Διαφωνώ στην 
παραχώρηση του χώρου. Συμφωνώ στην πρόταση περί λαϊκής 
συνέλευσης».

Καλείται το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, 

του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 και 100 του Ν.3463/2006, ύστερα από 
σχετική συζήτηση των μελών του:

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία:
Να μην παραχωρηθεί το δημοτικό οικόπεδο, ανατολικά του ΟΤΕ, για την 
τοποθέτηση της Ρωμαϊκής Σαρκοφάγου. Με την επισήμανση του 
Κοινοτικού Συμβούλου κ. Δρουγκάνη Μιχάλη, ότι περιμένει από την 
αρχαιολογία  ενημέρωση, για ποιους λόγους  οι τρεις αυτοί χώροι που 
προτείναμε, κρίθηκαν ακατάλληλοι. 
Μειοψηφούντος του προέδρου κ. Κρητσωτάκη Ιωάννη και του 
Κοινοτικού Συμβούλου κ. Αραπάκη Ιωάννη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     11/2014

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Αραπάκης Ιωάννης, Δρουγκάνης 
Μιχαήλ, Μέξης Παναγιώτης, Δάγκλης Χρήστος 



Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


